
naar een
aardgasvrij

Nijmegen

aardgasvrij.nijmegen.nl/bes

Waar moet 
volgens u een 
Buurt Energie 

Systeem aan 
voldoen?
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Komt u ook? 

Stuur dan een e-mail naar Erik 
Maessen. In de e-mail geeft  u door 
met hoeveel personen u komt. 
Zo kunnen wij deze bijeenkomst 
goed voorbereiden. 
E-mail: e.maessen@nijmegen.nl 
Bellen kan ook, via 06 - 46 33 73 87

Wijkcentrum Ark van Oost, 
Cipresstraat 154

Tijdens de avond houden we ons 
aan de coronaregels. 

Weet u nog weinig van het 
Buurt Energie Systeem? 
Dan bent u al vanaf 19.00 uur 
welkom. U kunt uw vragen 
stellen, zodat u actief kunt 
meepraten over de thema’s 
in de gespreksrondes. 

In de buurt
Wilt u meer weten over het Buurt Energie Systeem, 
duurzaam wonen of energie besparen? 

Spreekuur
Vanaf eind juni bent u elke woensdag 
van 14.00 tot 17.00 uur welkom op 
Hengstdalseweg 194. Wilt u liever op 
een andere dag of tijd komen? Neem dan 
contact op met Erik Maessen. Dat kan 
per mail via e.maessen@nijmegen.nl 
of bel met 06 - 46 33 73 87. 

De bus komt naar u toe!
Kom in gesprek en geniet van een 
drankje op zondagmiddag 11 juli 
van 13.00 – 17.00 uur op het veldje 
tegenover Hengstdalseweg 194. 
We maken er een gezellige, 
informatieve middag van. Ook 
kinderen zijn welkom! 



Programma

Op 6 juli kunnen we eindelijk ‘live’ met u in gesprek over het 
Buurt Energie Systeem. U hoort wat er uit de enquête is gekomen. 
Ook kunt u in twee gespreksrondes meepraten over de plek van 
een Buurt Energie Systeem in de wijk, de werking, wie er eigenaar 
wordt en de kosten. Aan het eind van de avond kunt u napraten 
met uw buurtgenoten en medewerkers. 

19.30 uur Inloop met koff ie en thee.
20.00 uur  Presentatie van de enquêteresultaten.
 We horen graag of u zich in de resultaten herkent.
21.00 uur  Twee gespreksrondes over het Buurt Energie Systeem met 

buurtgenoten en medewerkers van gemeente Nijmegen, 
Woonwaarts, Duurzaam Hengstdal en Alliander.

21.15 uur Samen kijken we terug op de avond, met een drankje.



Meer weten over de weg naar een 
aardgasvrij Nijmegen? Kijk op

aardgasvrij.nijmegen.nl/bes

Praat mee 

op 6 juli!
19.30 uur

Wijkcentrum Ark van Oost

Cipresstraat 154

 Uitnodiging 6 juli  |  Ark van Oost 


